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Nieterminowe płatności dotyczą niemal połowy firm

Czy masz problem z nieterminowym regulowaniem należności przez swoich 
kontrahentów (opóźnienia przekraczające 60 dni)? 

72% przedstawicieli firm uważa, że nieterminowe regulowanie płatności stanowi 
poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce.
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Opinie przedsiębiorców na temat długich terminów płatności

30%

44%

55%

55%

57%

73%

Termin płatności za faktury powinien być regulowany przez
państwo

Narzucanie długich terminów płatności to normalne
działanie rynkowe

Długie terminy płatności to powszechnie stosowana
praktyka

Narzucanie terminu płatności pow. 30 dni jest nieuczciwe

Aby współpracować z dużymi firmami trzeba akceptować ich
długie terminy płatności (pow. 30 dni)

Poprzez długie terminy płatności firmy finansują własną
działalność

Źródło: Badanie MillwardBrown na zlecenie BIG InfoMonitor



Komu lub za co płacisz w pierwszej kolejności w razie problemów 
z płynnością finansową?

1. ZUS, podatki 

2. Wynagrodzenia pracowników

3. Dywidenda

4. Raty kredytowe, leasingowe 

5. Najbardziej opóźnione płatności

6. Inwestycje

7. Rachunki za media

8. Czynsz za wynajem lokalu

9. Należności wobec kontrahentów

Źródło: Badanie MillwardBrown na zlecenie BIG InfoMonitor



Źródło: Monitor Sądowy i Gospodarczy, dane przeanalizowane przez Euler Hermes z grupy Allianz 

Liczba upadłości w głównych sektorach gospodarki 
2014 vs 2015 



Zaległości vs regiony
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Źródła informacji

KRS

CEIDG



Informacje na raportach BIG



16,6 mln 
raportów w 2015 roku

470 tysięcy 
unikalnych NIP

Blisko 3 mln 
unikalnych PESEL

21,5 mln 
informacji

BIG InfoMonitor S.A. – liczby
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Windykacja – trzy podstawowe procesy 

Monitoring

Miękka windykacja

Twarda windykacja



Warunki przekazania zaległych należności do BIG

Minimum 200 złotych 
zaległości, od której 
terminu płatności 

minęło już minimum 
60 dni

Od dłużnika -
konsumenta

Od dłużnika -
przedsiębiorcy

Minimum 500 złotych 
zaległości, od której 
terminu płatności 

minęło już minimum 
60 dni



Rozpoczęcie współpracy z BIG InfoMonitor

Warunki odzyskania zaległych należności via BIG

Wysłanie listem 
poleconym  lub dostarczenie osobiste 
wezwania do zapłaty ze wskazaniem                         

BIG InfoMonitor jako biura, do którego trafi 
informacja

Odczekanie ustawowych 30 dni

Wprowadzenie informacji o dłużniku 
do Rejestru Dłużnika BIG

Wysłanie dłużnikowi przez BIG InfoMonitor, na 
zlecenie Klienta, powiadomienia o wpisie do 

Rejestru Dłużników BIG

Odzyskanie należności

Wysłanie dłużnikowi przez BIG InfoMonitor, na 
zlecenie Klienta, powiadomienia PREMIUM



Statystyka z życia wzięta…

Na każde 
1 000 spraw

155 kończyło się 
spłatą długu

(całkowitą lub 
częściową)

16 % 
skuteczność

każda złotówka
wydana na 

Powiadomienie Premium

przyniosła 17 zł
odzyskanego długu
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Schemat obiegu informacji gospodarczych

BIG InfoMonitor wymienia informacje pomiędzy sektorem bankowym 
i przedsiębiorcami wszystkich branż.



System wymiany informacji umożliwia:

Poprawę bezpieczeństwa 
funkcjonowania na rynku,

Skuteczne odzyskiwanie należności 
i poprawę efektywności działań 
prewencyjnych,

Pełniejszą ocenę ryzyka 
finansowego, wiarygodności 
klientów  i kontrahentów, 

Unikanie zatorów 
płatniczych,

Poprawę płynności 
finansowej,

Obniżanie kosztów finansowania 
działalności gospodarczej.



Dziękujemy
za uwagę

SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ

Mariusz Hildebrand
Wiceprezes Zarządu
tel. +48 22 486 56 51 
kom. +48 608 293 776
Mariusz.Hildebrand@BIG.pl
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